
 

CERIMÔNIA DE HONRA AO MÉRITO DO MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS  

30º ANO DA ERA HEISEI 

No dia 30 de março (sábado), o Cônsul-Geral do Japão em Curitiba Hajime Kimura outorgou, 

na residência oficial, o Diploma de Honra ao Mérito do Ministro dos Negócios Estrangeiros às 

personalidades que prestaram relevantes serviços ao longo de anos, para a promoção do status 

dos Nikkeis e fortalecimento da relação de amizade e mútua compreensão entre Japão e Brasil. 

Neste ano, duas personalidades foram agraciadas: 

KAZUNORI YAMAMOTO (Counselor, Associação Cultural Brasil-Japão de Núcleo Celso Ramos)  

 Serviços relevantes: Tem praticado uma gestão de excelência japonesa com know how na 

área agrícola, para obter safras de frutas de excelente qualidade, contribuindo para a promoção 

do status dos imigrantes japoneses. Sr. Yamamoto foi o idealizador da construção da Casa 

Octogonal, que é um ponto de referência da difusão da cultura japonesa, nos matsuris. Tem 

colaborado na organização de festividades, especialmente através de apresentações da 

Cerimônia do Chá, dentre outras, promovendo a preservação e disseminação da tradição e 

cultura japonesa, como também na promoção do status do povo japonês, dentro da comunidade. 

  

ELIDIO YOCIKAZU SINZATO (Conselho Fiscal da Federação das Associações Nikkeis de Santa 

Catarina, e Conselho Construtivo da Associação Nipo Catarinense) 

 Serviços relevantes: Durante sua presidência na Associação Nipo Catarinense, promoveu 

diversas atividades culturais, fazendo com que a Associação atuasse proativamente, tornando-se 

referência na difusão do Japão, perante o povo brasileiro.  Participou da criação da Federação das 

Associações Nikkeis de Santa Catarina, e nos anos em que a presidiu, trabalhou não somente para 

apoiar as atividades das Associações do Estado, como também, para engrandecer o status dos 

Nikkeis e estreitar, ainda mais, a amizade entre Japão - Brasil.               

  
                 (Sr. Yamamoto e seus convidados)                                        (Sr. Sinzato junto com seus convidados)   

 

O Cônsul-Geral Kimura parabenizou os agraciados, mencionando que a outorga é um 

resultado de longas contribuições, sendo todos muito merecedores. O Vice-Reitor do Instituto de 

Ciência de Chiba Sr. Azuma prestou depoimento da atual dificuldade, de um modo geral, em 

desenvolver a excelência humana como forma de contribuição com a nossa sociedade, referindo-

se aos homenageados, como modelos a serem imitados. 
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